Onderzoeksvisie

Relevant en
betrokken
Samen creëren we impact. Voor een betere wereld.
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Inleiding
De Vrije Universiteit Amsterdam heeft
voor 2020 - 2025 vanuit haar identiteit en
kernwaarden een ambitieuze strategie
geformuleerd, waarin drie speerpunten
centraal staan: Duurzaam, Ondernemend
en Divers. Deze geven richting aan ons
handelen en aan de inhoud van onze
kerntaken onderwijs, onderzoek en
valorisatie.
Met deze onderzoeksvisie beschrijven we
ons toekomstbeeld en onze ambities voor
het onderzoek van de VU en inspireren we
de onderzoeksgemeenschap binnen en
buiten de VU. Op deze manier brengt de VU
haar identiteit tot uitdrukking, als brede
en maatschappelijk geëngageerde
universiteit.

2

Vrije Universiteit Amsterdam

Onderzoeksvisie

3

Onze kracht
De Vrije Universiteit Amsterdam is in
bijna 150 jaar uitgegroeid tot een brede,
algemene universiteit met negen
faculteiten op één gemeenschappelijke
campus. Onderzoekers van de VU
behoren in diverse disciplines tot de
wereldtop. Onze universiteit biedt een
aantrekkelijke omgeving voor onderzoek
met zowel wetenschappelijke als
maatschappelijke impact.
Er zijn drie sterke punten die de VU
kenmerken en onderscheiden.

Identiteit en historie
Van oudsher is academische vrijheid
een groot goed aan de VU. De VU trekt
vrije denkers aan, die verbonden zijn
met elkaar en met de samenleving. Aan
de VU is ruim aandacht voor diversiteit
en zingeving. De VU heeft oog en hart
voor de ander. We zijn nieuwsgierig,
dynamisch en maatschappelijk
geëngageerd. In ons onderzoek zijn
we zorgvuldig, verantwoordelijk en
transparant. We hebben een kritische
houding en staan open voor kritiek. Deze
kenmerken komen tot uiting in onze drie
kernwaarden Verantwoordelijk, Open en
Persoonlijk.

Toonaangevend multi-, inter- en
transdisciplinair onderzoek
De VU is in Nederland en daarbuiten een
pionier op het gebied van multi-, inter-
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en transdisciplinaire samenwerking
in onderzoek. We geloven in de kracht
van samenwerking tussen disciplines
onderling en tussen wetenschap en
praktijk. Op de snijvlakken tussen
disciplines en tussen wetenschap en
praktijk ontstaan nieuwe inzichten,
impulsen en perspectieven die tot
wetenschappelijke en maatschappelijke
innovaties leiden. Om die reden
stimuleren we samenwerking in onze
interfacultaire en interdisciplinaire
onderzoeksinstituten en in
academische werkplaatsen. Met onze
samenwerkingspartners heeft de
VU bovendien alles in huis om met
haar onderzoek bij te dragen aan
wetenschappelijke vooruitgang en
aan het oplossen van ingewikkelde
maatschappelijke problemen.

Lokaal geworteld, regionaal,
nationaal en internationaal
verbonden
Amsterdam en de campus zijn ons thuis.
Onze campus biedt een open en vrije
ontmoetingsplaats. De VU vormt een
hechte onderzoeksgemeenschap met
het Academisch Centrum Tandheelkunde

We geloven
in de kracht van
samenwerking tussen
wetenschap en praktijk

Handshake

Onze onderzoekscultuur stimuleert een
open houding,
transparantie, samenwerking en diversiteit
Amsterdam (ACTA) en Amsterdam UMC
waarin onderzoekers via netwerken met
elkaar verbonden zijn. De deur staat
open voor elkaar, en voor collega’s en
samenwerkingspartners van buiten de
universiteit. Het onderzoek dat op de
campus wordt verricht draagt bij aan de
verdere ontwikkeling van Amsterdam
en de metropoolregio tot een cultureel,
sociaal en economisch centrum van
internationale allure. Een regio waarin
kennisontwikkeling, kennisdeling en
innovatie de drijvende krachten zijn. Als
gerenommeerde onderzoeksinstelling
verbinden we de stad via onze
regionale, nationale en internationale
samenwerkingsverbanden met de rest
van Nederland en de wereld.

Onze missie

Onze visie
De Vrije Universiteit Amsterdam draagt
met haar onderzoek bij aan het algemeen
maatschappelijk belang en aan publieke
waarden. De VU stimuleert onderzoek
naar uitdagende wetenschappelijke
vragen en het vinden van oplossingen
voor complexe vraagstukken, zoals
verwoord in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde
Naties. VU-onderzoekers werken samen
met kennisinstellingen, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en
burgers. Ze worden gedreven door een
passie voor wetenschappelijke vernieuwing, of die nu is gelegen in het
oplossen van fundamentele vraagstukken of van maatschappelijke problemen.
Onze onderzoekscultuur stimuleert
een open houding, transparantie,
samenwerking en diversiteit in de
onderzoeksgemeenschap. Deze onderzoekscultuur wordt ondersteund door
een waarderingssystematiek die de
uiteenlopende bijdragen en kwaliteiten
van onze onderzoekers individueel maar
vooral ook in teamverband erkent en
waardeert. De VU biedt onderzoekers
volop ruimte voor ontplooiing.

De Vrije Universiteit Amsterdam verricht
hoogwaardig onderzoek met een grote
wetenschappelijke en maatschappelijke
impact. VU-onderzoek is grensverleggend: met haar onderzoek neemt de VU
verantwoordelijkheid voor de toekomst
van de mensheid en de planeet.
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De VU-kernwaarden Verantwoordelijk,
Open en Persoonlijk brengen tot uitdrukking waar de Vrije Universiteit Amsterdam
voor staat. Dat komt tot uiting in de wijze
waarop onderzoek wordt uitgevoerd. Die
centrale overtuigingen werken ook door in
de ondersteuning en waardering die de VU
aan onderzoekers biedt en de verwachtingen die de VU koestert over onderlinge
relaties met collega-onderzoekers, studenten, ondersteunend personeel en
andere stakeholders van de universiteit.

Onderzoeksondersteuning

Verantwoordelijk en
integer onderzoek met
wetenschappelijke en
maatschappelijke impact
De VU is een maatschappelijk geëngageerde universiteit met wortels diep in de
samenleving, zowel in de metropoolregio
Amsterdam, in Nederland als internationaal. In dialoog en in samenwerking versnellen we het zoeken naar antwoorden
op wetenschappelijke vraagstukken en het
vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het bijeenbrengen van
verschillende perspectieven en achtergronden helpt de wetenschap vooruit, terwijl nieuwe kennis de basis vormt voor de
toepassing van deze kennis in de samen-
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leving. Dat zien we ook terug in het overdragen, delen en toetsen van kennis in het
onderwijs dat we aanbieden aan studenten. We zijn in ons onderzoek maximaal
transparant. Onze onderzoekers zijn open
over wat ze doen, naar andere onderzoekers, naar studenten, naar maatschappelijke partners en naar de samenleving.
Wetenschappelijke integriteit is aan de VU
van fundamenteel belang. Het onderzoek
van de VU is daardoor betrouwbaar. Dat
bevordert de wetenschappelijke vooruitgang en zorgt ervoor dat het vertrouwen in
de wetenschap behouden blijft.

Open en multi-, inter- en
transdisciplinair onderzoek
in verbinding met de
samenleving
De VU geeft ruim baan aan langetermijnonderzoek naar fundamentele vragen én
aan onderzoek dat is gericht op toepassingen. We hechten veel waarde aan maatschappelijk waardevolle opbrengsten van
het onderzoek, ook als die onzeker zijn en
soms nog jaren op zich laten wachten. We
erkennen de cruciale wisselwerking tussen fundamenteel en toegepast onderzoek: ze versterken elkaar.
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En dat is niet alles: de VU streeft er in toenemende mate naar maatschappelijke
partners vanaf het begin bij het onderzoek
te betrekken, zodat het proces van kennisdeling en -vermeerdering circulair wordt.
Met nieuwe tools, faciliteiten en expertise
ondersteunen we daarnaast onze onderzoekers om datagedreven onderzoek te
verrichten waarin wordt samengewerkt
en de resultaten voor een breed publiek
worden ontsloten. VU-onderzoekers werken in academische werkplaatsen, fieldlabs en R&D-labs steeds vaker samen
met andere kennisinstellingen, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en burgers. De VU zet in op de bouw van zulke
raakvlakken tussen wetenschap en
samenleving, zodat de VU-campus zich
ontwikkelt tot innovatiedistrict.

Een inspirerende
academische omgeving
waar onderzoekers zich
thuis voelen

 Op de VU worden onderwijs,

onderzoek, valorisatie en leiderschap
gelijkwaardig gewaardeerd
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We werken vanuit vertrouwen en respect.
We zijn ervan overtuigd dat goed onderwijs en goed onderzoek elkaar versterken.
We bieden studenten een levendige en veilige omgeving waarin het onderwijs wordt
gevoed door nieuw opgedane kennis uit
onderwijs en onderzoek. Op deze manier
leiden we onze studenten op tot competente, integere wetenschappers. Met onze
campus en state-of-the-art faciliteiten
bieden we een inspirerende academische
omgeving voor het doen van onderzoek.
Wie ambitie heeft, kan zich volledig ontplooien en ontwikkelen aan de VU. We
trekken gemotiveerde en betrokken
onderzoekers aan – van promovendus tot
hoogleraar – en zorgen dat zij zich thuis
voelen aan onze universiteit om hun passie te kunnen volgen. Daartoe creëren we
een aantrekkelijk academisch klimaat met
aandacht voor het individu en waardering
voor het werken in teamverband.

De onderzoeksgemeenschap van de VU
kenmerkt zich door toenemende diversiteit en inclusiviteit. De VU hecht eraan de
diversiteit in alle dimensies van haar
onderzoeksgemeenschap verder te versterken en benutten voor het verhogen
van de kwaliteit en de impact van het
onderzoek.
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Onze ambities
Met ons onderzoek willen we antwoorden
vinden op wetenschappelijke en maatschappelijke vragen. We willen grenzen
verleggen. Om onze visie op onderzoek te
realiseren zijn zes ambities geformuleerd. Met deze ambities wil de VU een
aantrekkelijke omgeving creëren voor
onderzoek dat zowel de wetenschap als
de samenleving vooruit helpt.

Wetenschappelijke impact
De VU is een nationaal en internationaal
kwalitatief hoogwaardige universiteit. De
VU is gedreven om de wetenschappelijke
impact van haar onderzoek te vergroten.
De VU streeft ernaar haar wetenschappelijke positie en reputatie in de wereld verder uit te bouwen.

Maatschappelijke impact
De VU draagt met hoogwaardig en grensverleggend onderzoek bij aan het algemeen maatschappelijk belang en aan
publieke waarden. De VU stimuleert
reflexief onderzoek, zowel toegepast en
gericht op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, als fundamentele
wetenschap die niet direct een doelgroep
of toepassing heeft.

Focus
De VU geeft richting aan haar onderzoek
met vier profielthema’s: ‘Human Health &
Life Sciences’, ‘Governance for Society’,
‘Connected World’ en ‘Science for
Sustainability’. Deze thema’s reflecteren
onze focus en verbinden ons intern en met

Met ons onderzoek
willen we grenzen verleggen
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de wereld om ons heen. Voor elk thema is
een missie, visie en strategie opgesteld,
rekening houdend met de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de
Verenigde Naties. De profielthema’s nodigen hiermee uit tot intensieve interdisciplinaire samenwerking in onderzoek over
facultaire grenzen heen dat bijdraagt aan
een betere wereld en vormen een platform voor samenwerking met onze maatschappelijke partners.

Samenwerking
Om haar wetenschappelijke en maatschappelijke ambities te realiseren stimuleert de VU samenwerking tussen onderzoekers onderling en met onderzoekers
van andere kennisinstellingen, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en burgers. Dat betekent dat VU-onderzoekers
in staat moeten zijn om collegiaal, proactief en constructief samen te werken.

Door de nadruk op samenwerking wil de
VU de kwaliteit van het onderzoek bevorderen. Daarnaast moet samenwerking
bijdragen aan gemeenschapszin en verbinding met de regio, Nederland en de
wereld. Samen vergroten we de maatschappelijke waarde van de VU.

Erkennen en waarderen
Met een toekomstbestendige waarderingssystematiek en wervingsbeleid
erkent en waardeert de VU diverse rollen
en het samenwerken in teamverband. Op
de VU worden onderwijs, onderzoek, valorisatie en leiderschap gelijkwaardig
gewaardeerd. Binnen teams zijn verschillende carrièrepaden toegankelijk, zodat
onderzoekers specifieke talenten kunnen
ontwikkelen en in die context het verschil
kunnen maken.

Open Science
Vanuit de overtuiging dat kennis en wetenschap toegankelijk en transparant moeten
zijn, staan we voor open science. De VU
streeft ernaar uitsluitend open access te
publiceren. Omdat onderzoek in toenemende mate datagedreven wordt moeten
onderzoeksprotocollen, data en analyses
over de volle breedte van de VU zodanig
ontsloten worden dat zij voldoen aan de
‘FAIR’-principes: ‘Findable, Accessible,
Interoperable en Reusable’. We hebben
hierbij aandacht voor de kansen die digitalisering en dataficatie bieden voor onderzoek, alsook voor de bedreigingen voor
het eigendom van gegevens en publieke
waarden over privacy en veiligheid.
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Randvoorwaarden
Het lokale, regionale, nationale en internationale landschap waarin de VU
opereert verandert snel. Dat zelfde geldt
voor de wijze waarop we onderzoek doen.
Voor het behoud van onze positie en het
realiseren van onze ambities vormt talent
de basis: we willen ambitieus talent aantrekken en binden aan onze universiteit.
Om op deze ontwikkelingen goed in te
spelen moderniseren we de financiering,
infrastructuur en ondersteuning van ons
onderzoek, zodat we flexibel en slagvaardig kunnen opereren.
Daarnaast experimenteren we met
nieuwe werkwijzen in de post-Corona tijd,
zoals afwisselend thuis en op de campus
werken, nieuwe faciliteiten voor overleg
en het toepassen van nieuwe technologieën die bijdragen aan onze duurzaamheidsambities. Met een nieuwe werkwijze
en faciliteiten willen we het onze onderzoekers zo gemakkelijk en aantrekkelijk
mogelijk maken om onderzoek te doen,
samen te werken en verbonden te zijn met
de VU-gemeenschap.

Onderzoeksfinanciering
Een solide onderzoeksfinanciering is van
groot belang om onderzoek te kunnen
doen naar reflectieve, fundamentele en
actuele vragen en in de voorhoede van de
wetenschap te zijn en te blijven. Door
samenwerking en verwerving van
opdrachten buiten de universiteit zetten
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we sterker in op het verkrijgen van
financiering uit de tweede en derde geldstroom. Daarnaast zetten we het VUfonds in om de financiële zekerheid en
daarmee stabiliteit in de onderzoeksfinanciering te vergroten.

Onderzoeksinfrastructuur
Voor het doen van kwalitatief hoogwaardig onderzoek zijn state-of-the art onderzoeks-faciliteiten cruciaal. De VU
investeert, alleen of samen met anderen,
in specifieke onderzoeksfaciliteiten die
aansluiten bij haar wetenschappelijke en
maatschappelijke missie. De VU streeft
ernaar dat deze faciliteiten en infrastructuur zo intensief mogelijk worden
gebruikt door interne en externe partijen.

Onderzoeksondersteuning
Met kennis en expertise ondersteunen
we onderzoekers bij het zoeken naar en
aanvragen van onderzoekssubsidies, de
uitvoering van toegekende subsidieprojecten en de valorisatie van uitkomsten.
Daarnaast ondersteunt de VU haar onderzoekers met tools, faciliteiten en technische support op alle andere gebieden die
met onderzoek samenhangen, zoals
research datamanagement, beschikbaarheid en onderhoud van technische apparatuur, het gebruik van software en beleid
en regelgeving. Dit doen we via persoonlijk advies, training en technische
facilitering.

UNIVERSITY

We willen
ambitieus talent
aantrekken en binden
aan onze universiteit
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